
O seu investimento no local certo! 



Gestão de Parques 
Empresariais

Apoio à instalação de empresas em 
Portugal através dos nossos Serviços 
de Procurement e Consultadoria
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Somos uma empresa do setor empresarial do Estado dedicada à 

gestão de parques empresariais e à prestação de serviços de 

procurement para a localização de investimentos em Portugal, nos 

setores da indústria, energia, logística e serviços

SOBRE NÓS



OS NOSSOS PARQUES EMPRESARIAIS

Os nossos parques industriais e logísticos oferecem excelentes
condições para a instalação de todo o tipo de empresas de um vasto
leque de atividades económicas

BlueBiz
Porto de Setúbal 6 Km
Lisboa 40 Km 
Estação ferroviária de mercadorias 
0,3 km 
Rede de autoestradas 0,3 Km 
38º31’ 32.51’’ N   
8º49’ 59.97’’ W

Sines

Setúbal

ZILS

BlueBiz
Lisboa

ZILS
Junto ao Porto de Sines
Lisboa 150 Km 
Rede de autoestradas 40 Km
Redes rodoviárias e ferroviárias integradas na ZILS
37º58’ 59.79’’ N   
8º50’ 0.32’’ W 3

Albiz



A NOSSA PLATAFORMA DE PROCUREMENT

www.portugalsiteselection.pt

Um motor de busca para localizações 
empresariais em Portugal1

Uma ferramenta web que, com base em
Sistemas de Informação geográfica e usando
análises multicritério, ajuda o investidor a 
encontar espaços em Portugal que 
respondem às necessidades do seu negócio
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Uma plataforma que promove Portugal 
salientando as mais valias do país para o 
acolhimento empresarial
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Assente numa plataforma de Sistemas de Informação Geográfica

(SIG), que, utilizando análises multicritério, permite ao investidor

encontrar a melhor localização em Portugal para os requisitos e

necessidades do seu negócio.

http://www.portugalsiteselection.pt/
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SINES E SETÚBAL - PORTA ATLÂNTICA PARA A EUROPA



PORTUGAL, UMA LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

A Norte, 
ponto estratégico para as rotas 

económicas internacionais,  com os 
EUA e Canadá

A Sul, 
plataforma estratégica para 

os mercados Sul Americanos, africanos e 
países de língua portuguesa

A Oeste, 
ponte transatlântica para 
as Américas, uma porta 
aberta para o Atlântico

A Este, 
ponto de entrada privilegiado 
para a UE, a partir do Médio 

e Extremo Oriente

Sines tem uma localização geográfica privilegiada de acesso 
à Península Ibérica, valorizada pela sua frente atlântica
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PORTO DE SINES - CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Um Porto marítimo de águas profundas com 
características ímpares para o comércio internacional

• Porto de águas profundas (-28 m)

• Porto de mar aberto sem restrições de 
manobra

• Fundos rochosas sem necessidade de 
dragagem

• Apto a acolher todos os tipos de navios

• Dotado de terminais especializados 
para movimentar os diferentes tipos 
de mercadorias

• Livre de pressões urbanas, com 
capacidade de expansão de todos os 
terminais 7



PORTO DE SINES 
TERMINAIS ESPECIALIZADOS PARA TODO O TIPO 
DE CARGA 

TERMINAL DE GRANÉIS 
LÍQUIDOS 

TERMINAL MULTIPURPOSE TERMINAL CONTENTORES (Terminal 
XXI)

TERMINAL PETROQUÍMICO TERMINAL GÁS NATURAL 
LIQUEFEITO
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O Porto de Sines é um 
porto intermodal com 
conexões rodoviárias, 

ferroviárias e 
marítimas, operando 

mais de 5.000 comboios 
com contentores  por 

ano, de e para o 
interior, incluindo o 
corredor de Madrid

LIGAÇÕES COM O HINTERLAND

(Marítimo, ferroviário e rodoviário)
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O Porto de Sines oferece ligações regulares aos principais mercados de produção e 
consumo do mundo, com 24 serviços diretos semanais e quinzenais

PORTO DE SINES - REDE DE SERVIÇOS GLOBAIS
Ligações aos mercados internacionais
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Com o objetivo de responder à crescente procura e às 
restrições de capacidade existentes

Expansão

Terminal XXI 

• Capacidade atual: 2.300.000 TEU
• Capacidade Futura: 4.100.000  TEU

• Comprimento do Cais até 1.750 m
• 4 posições amarração de 400m l.o.a. embarcações
• 19 guindastes de pórtico navio-terra
• Expansão de área de armazenamento de 39 ha

para 60 ha
• Manutenção, Substituição e Renovação de todo o 

equipamento durante o período de concessão

• Investimento Privado: 547 M€ (297 M€ na
expansão)

• Investimento Público:
- Ampliação do quebra-mar: 75M€
- Aumento de energia elétrica: 10M€
- Melhoria do acesso ferroviário: 8,4M€
- Libertação do Contentor (construção): 4,8 M€

TERMINAL DE CONTENTORES  - TERMINAL XXI

(Links diretos para os principais mercados internacionais)
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Terminal Vasco da Gama 

• O objetivo do projeto é aumentar a competitividade 
do Porto de Sines através da construção faseada de 
um novo terminal de contentores;

• Concurso Público Internacional até abril de 2021.

Caracterísiticas do 
Terminal

Fase 1 Fase 2 TOTAL 

Comprimento do Cais 940 m 435 m 1375 m

Equipamento 10 QC/29 RTG 5 QC/8 RTG 15 QC/37 RTG

Área de 
Armazenamento

35 ha 11 ha 46 ha

Rodovia e Ferrovia 1,7 km 1,6 km 3,3 km

Capacidade Projetada 2 MTEU 1/1,5 MTEU 3/3,5 MTEU
EID emitido por:

CONCESSÃO DE UM NOVO TERMINAL DE 
CONTENTORES

(Capacidade de Expansão)
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PORTO DE SINES  - NOVO TERMINAL PROJETADO
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ZILS, 

Zona Industrial e Logística de Sines
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Capaz de receber projetos industriais e logísticos de 
qualquer tipo e tamanho 
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• É uma das maiores áreas 
industriais e logísticas da 
Europa, localizada junto a 
um porto

• Possui capacidade de 
expansão de até 4.157 
hectares, com excelentes 
ligações rodoviárias e 
ferroviárias

• Empresas nacionais e 
internacionais instaladas

ZILS – ZONA INDUSTRIAL E LOGÍSTICA DE SINES 



Reciclagem de 
pneus 

Produção de 
oxigénio, 

nitrogénio 
e argon

Produção de ácido 
terefálico
purificado

Produção de 
biodiesel

Central 
Termoelétric

a

Produção de 
formaldeído,

resinas e 
componentes 

similares

Produção de 
etileno, propileno 
e outros produtos 

químicos 

Refinaria

Metalo-
mecânica

Gestão de 
resíduosServiços

Logística

Produção de 
betão pronto

Placas de gessoZAL
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SINES 
TECH

ZILS – ATIVIDADES INSTALADAS NO PARQUE



11

European
Chemical Site 
Promotion
Platform

MEMBRO DO ECSPP



ZILS – PRINCIPAIS CLIENTES
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http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2008/01/vodafone_logo.jpg
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2ofvAn9DiAhWCxoUKHf_QDv0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FBandeira_da_Turquia&psig=AOvVaw0xYUQVHkqJtFmushx7x3WP&ust=1559752098757863


ZALSINES
Zona Logística

www.globalparques.pt



A aicep Global Parques promove o desenvolvimento de uma zona de 
atividades logísticas (ZAL) para garantir a continuidade da cadeia logística 
de e para o interior do porto de Sines, de qualquer tamanho e tipo

ZALSINES - ZONA DE ATIVIDADES LOGÍSTICASrt ort
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ZAL
268ha

• 268 ha, dentro da ZILS

• Áreas de dimensão flexivel

• Utilities - abastecimento doméstico e 
industrial de água, esgoto, tratamento de 
resíduos, eletricidade, fibra ótica, gás 
natural

• Adequado para instalar armazéns 
modulares

• Em frente do planeado terminal portuário
de contentores “Vasco da Gama”

• Conexão ferroviária - terminal de carga que 
serve o porto a 1,5 km

• Rede Rodoviária a 40 km

• Local privilegiado para um centro de 
distribuição para movimentação e 
distribuição de carga marítima

• Localização estratégica para operações 
logísticas e serviços de valor acrescentado



30 ha

268 ha

Área Intra-portuária

Área Extra-portuária

ZAL - ZONA DE ATIVIDADES LOGÍSTICAS DE SINES

Uma Zona totalmente dedicada a Atividades Logísticas

ZALSINES incluí duas áreas:

• Intra portuária com 30 ha, gerida pelo Porto de Sines

• Extra portuária com 268 ha, gerida pela aicep Global Parques

2 km
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Para qualquer tipo de projeto industrial, Logístico e Tecnológico e de qualquer
dimensão

Zona Industrial e Logística de Sines 
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• Uma das maiores zonas industriais
e logística da Europa, junto a um 
porto de águas profundas

• Capacidade de expansão até
4.157 hectares, com excelentes
ligações rodoviárias e ferroviárias

• Empresas nacionais e 
internacionais instaladas

• Sines Tech tem uma área dedicada
com 200 ha para projetos de TI&T 
e Data Centers.

ZAL



CABO TRANSATLÂNTICO
Cabo submarino ligando a Europa e o Brazil com 4 pares de fibras
e 18 Tbsp por par de fibras



CONEXÃO SEGURA DE AMARRAÇÃO

Ligação de disco rígido de 1 km com tubos de 4 negativos que 
permitem uma infraestrutura de fronthaul neutro (EIA emitida e 
autorizações de operação concedidas)
O que torna a Sines Tech uma infraestrutura de amarração aberta



VANTAGENS PARA IMPULSIONAR CABOS DE FIBRA 
DE AMARRAÇÃO EM SINES
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• Disponibilidade instalada: 4 pontos de amarração (HDD – Horizontal 
Directional Drilling)

• O licenciamento inclui 4 negativos da linha do mar até o ponto de 
amarração no solo (fronthaul)

• Grandes infraestruturas de fornecimento de eletricidade (em 15Kv BT, 
30Kv MT, AT 60Kv e MAT 150Kv)

• Condições naturais do local: Costa aberta ao mar com densidade de 
terra muito baixa



Possível ligação do backhaul com pelo menos três ligações redundantes com o 
interior continental, Lisboa, Espanha e o resto da Europa [através de REN 
Pipelines, REN – Rede Elétrica Nacional e através do Instituto de 
Infraestruturas de Portugal (ferrovia e rodovia)], permitindo diversidade de 
rotas e redução de riscos na transmissão de sinal de fibra ótica (redundância)

VANTAGENS PARA PROMOVER CABOS DE FIBRA 
ÓTICA COM AMARRAÇÃO EM SINES



SinesTech - Backhaul Ibérico



Rede IP Telecom & REN Telecom



COMPLEMENTO À REDE EUROPEIA DE 

CABOS DE FIBRA ÓTICA

O cabo submarino da EllaLink é a primeira conexão latino-americana com a 
Europa - um complemento importante à rede europeia de cabos submarinos



• Disponibilidade de espaços de escritórios permanentes ou temporários em
Sines (ZILS) e em Setúbal (BlueBiz)

• Energias renováveis disponíveis no parque em produção ou em processo de 
licenciamento

VANTAGENS PARA PROMOVER CABOS DE FIBRA 
ÓTICA COM AMARRAÇÃO EM SINES



Qualidade de vida atrativa para instalação de quadros especializados
Ambiente social tranquilo e seguro na maior faixa costeira de praias
do país

VANTAGENS PARA PROMOVER CABOS DE FIBRA 
ÓTICA DE AMARRAÇÃO EM SINES



FACTORES DE ATRAÇÃO DE SINES PARA 
OS DATA CENTRES

• Ligação de alta velocidade - Cabo EllaLink e outras ligações

• Áreas de terrenos disponíveis e flexíveis

• Redes de energia estável, abundantes e redundantes

• Capacidade instalada de energia verde – Eólicas e Solar

• Recursos para otimizar a refrigeração do Data Center devido à 

proximidade do mar

• Área de escritórios – Centro de Negócios

• Segurança assegurada

• Proximidade a Lisboa (150 km)



Oferta de parcelas de 1 ha modulares, ajustável às necessidades dos 

investidores, já infraestruturas e licenciadas
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EllaLink
CLS



Modelo de Negócio



ZILS - TIPOLOGIA DE ESPAÇOS DISPONÍVEIS

Lotes 
Standard

Lotes Standard
ajustados

Lotes a medida



MODELO DE NEGÓCIO

www.portugal2020.pt

Modelo de Negócio - Direitos de Superfície

Natureza regressiva do preço

Incentivos ao Investimento - Portugal 2020 no quadro 

da Convergência e da Competitividade Regional e Emprego

Recursos Humanos qualificados e dinamizados pela existência 

de escolas técnicas e superiores (ETLA, IPS) e centro de formação (IEFP), 

que oferecem cursos à medida, tendo em conta as necessidades reais das 

empresas

http://www.portugal2020.pt/


Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S.A.

Rua Artilharia Um, 79, 7º   1250-038 Lisboa   Portugal

T +351 213 827 750   Fax +351 213 860 900

globalparques@globalparques.pt    www.globalparques.pt

ZILS Global Parques 
Centro de Negócios ZILS

Monte Feio Apartado 168

7520-902 Sines, Portugal

T: +351 269 630 700 

zils@globalparques.pt

GPS Lat.: 37°58'59.79"N Long.: 8°50'0.32"W

Diretor do Parque : Miguel Borralho

miguel.borralho@globalparques.pt

mailto:zils@globalparques.pt
mailto:zils@globalparques.pt


BLUEBIZ, 
PARQUE EMPRESARIAL DA PENÍNSULA DE 

SETÚBAL
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BLUEBIZer Port

Um parque empresarial servido pelo Porto de Setúbal
com 12 terminais para diversos tipos de carga e 108 
ligações regulares para 89 países in 4 continentes
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BLUEBIZ

Um parque empresarial perto de unidades industriais âncora:
Embraer a 90 km, Volkswagen a 25km, Benteler a 25 km, Rari – Auto Tech a 
32 km
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BlueBiz PRINCIPAIS CLIENTES

26

As encomendas de carros de 
cores diferentes do standard são 
preparadas pelos operadores 
Logísticos no BlueBiz

Manutenção e 
exposição de 
máquinas

Parque TIR

Empresa líder em 
tecnologia em serviços de 
engenharia e proteção 
anticorrosiva

Comissão Vitivinícola 
da Região da 
Península de Setúbal 

Industry inspection, monitoring, 
certification, IT security, 
environment and training

Logística Automóvel

Nutrição animal e 
vegetal

A Lauak produz componentes 
do cockpit do Airbus 350

Metalurgia aeronáutica  

Metalúrgica de precisão

Cunhos e cortantes, projeto e 
construção de ferramentas de 
prensa para produção de peças 
metálicas de mecânica de 
precisão

Metalurgia aeronáutica  

Componentes: 
maquinaria e montagem 
de peças de motores,
soldadura de metal 
duro, chapa metálica e
tratamento da 
superfície

A Isonewt desenvolve  
projetos à medida de 
estruturas metálicas novas 
ou requalificação com base 
nas especificações 
e necessidades do cliente

Engenharia

Metalomecânica de precisão

I&D em Aeronáutica, Indústria, 
Medicina e Sistemas Desportivos



BLUEBIZ, SETÚBAL

BlueBiz - um parque excelente dedicado à indústria leve e logística 
a menos de 45 min de Lisboa

140,699 m2 área descoberta

84,755 m2 armazéns industriais

6,220 m2 escritórios e auditório

• Localizado dentro dos limites da Área Urbana 
Funcional de Lisboa, de acordo com definição da 
OCDE 

• Porto de Setúbal a 6 km

• Mão de obra qualificada disponível na área -
escolas técnicas próximas fornecendo know-how
qualificado em produção industrial, montagem e 
logística de aeronaves, TIC e automação, 
mecatrónica e montagem automóvel, sistemas e 
processos de gestão (IPS – Instituto Politécnico de 
Setúbal, adjacente ao parque) e fácil recrutamento 
através do Instituto de Emprego e Formação (IEFP)

• Utilidades - incluídas e prontos para uso
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BlueBiz
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Equipado com todas as infraestruturas e utilidades

BLUEBIZ, SETÚBAL

▪ Água industrial e doméstica 

Águas do Sado - www.aguasdosado.pt

▪ Eletricidade 

ERSE - www.erse.pt

▪ ETAR

▪ Rede de autoestrada 0,3 km 

▪ Estação ferroviária mercadorias 0,3 km

▪ Terminal de contentores

▪ Escritórios, salas de reunião 

e conferência

▪ Comunicação de voz e dados

▪ Áreas verdes

▪ Manutenção de áreas comuns

▪ Vigilância 24h

▪ Báscula - 60 Toneladas



A Península de Setúbal oferece grande disponibilidade de recursos humanos 

qualificados, resultado da dinâmica das associações e das escolas técnicas 

(AISET, IPS, FEPSET, IEFP, ATEC) que proporcionam formação técnica e 

contínua, assente nas necessidades das empresas.
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www.aiset.pt www.iefp.ptwww.ips.pt www.atec.ptwww.eps.pt

BLUEBIZ – RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS

http://www.aiset.pt/
http://www.iefp.pt/
http://www.ips.pt/
http://www.atec.pt/
http://www.eps.pt/


Modelo de Negócio



Modelo de Negócio

A contratação de espaço associada à prestação de serviços como 

modelo de negócio possibilita um investimento inicial menor, do que no 

caso de construção de instalações próprias, pelo que os recursos 

financeiros são canalizados para a atividade

Áreas à medida das necessidades, com reabilitação dos pavilhões 

industriais de acordo com as características do investimento.

Serviço de condomínio
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BLUEBIZ, SETÚBAL



Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S.A.

Rua Artilharia Um, 79, 7º   1250-038 Lisboa   Portugal

T +351 213 827 750   Fax +351 213 860 900

globalparques@globalparques.pt    www.globalparques.pt

BlueBiz Global Parques 
Estrada do Vale da Rosa 

2910-845 Setúbal - Portugal

Tel.: +351 265 701 901  

bluebiz@globalparques.pt

38º31’32.51’’ N   8º49’59.97’’ W

Diretor do Parque: Gonçalo Almeida Garrett
goncalo.garrett@globalparques.pt

mailto:bluebiz@globalparques.pt
mailto:Goncalo.garrett@globalparques.pt


Serviços Centrais:

Rua Artilharia Um, 79, 7º   1250-038 Lisboa,  Portugal            T +351 213 827 750

globalparques@globalparques.pt www.globalparques.pt

Localizamos o projeto de investimento, 

gerimos e cuidamos dos nossos parques!

mailto:globalparques@globalparques.pt
http://www.globalparques.pt/

